Erfaren revisor søges
ReviPoint A/S er en solid revisionsvirksomhed i god vækst med stor kundetilgang og derfor
søger vi en erfaren revisor med digital flair til styrkelse af vores professionelle team.
Virksomheden

Dine opgaver er følgende

ReviPoint A/S er beliggende på Østerbro i nye istandsatte og
superlækre lokaler med god plads, så vi kan fortsætte den
gode udvikling.

• Revision og rådgivning om skat, regnskab og økonomistyring
• Kundeansvar suppleret af engageret partnerinvolvering
• Ledelsesansvar og coaching af kollegaer
• Rådgivning til vores kunder i specialområderne – køb og
salg, investering, finansiering mm.
• Deltager aktivt i den faglige og digitale udvikling af
revisionsvirksomheden

Vi er pt. 12 dygtige engagerede medarbejdere, og vi har en
strategi om at vokse til dobbelt størrelse. Vi lægger vægt på
effektivitet, stærkt sammenhold med en fri hyggelig omgangstone, hvor det skal være sjovt at gå på arbejde, og samtidigt
være stolte af det vi laver.
ReviPoint A/S har en klar strategi om, at vi er kundernes
vigtigste rådgiver i hverdagen, og vores kunder sætter pris på,
at vi er proaktive, engagerede og yder personlig professionel
betjening. Udover at betjene selskaber og mindre koncerner i
al almindelighed betjener vi fokuseret indenfor forretningsområderne ”Vækstvirksomheder” og ”Rekonstruktion”.

Stillingen
Vi tilbyder en attraktiv stilling som teamleder, med
spændende kunder og udviklende rådgivningsopgaver.
• Gode udviklingsmuligheder både fagligt
og på det personlige plan
• God planlægning - begrænset overarbejde
i vores travle statusperiode
• Mulighed for specialisering i betjening af kunder
i vores fokussegmenter
• Specialisering i digitaliseringsværkstøjer som tilgår
vores branche og kunder
• Effektivt og velfungerende arbejdsrutiner
og kvalitetssikringssystem

Vi forestiller os, at
• Du har solid praktisk erfaring med betjeningen
af SMV kunder (min. 2 år).
• Du har en god faglig ballast i form af stud./afsluttet HD(R)
eller cand. merc. aud.
• Du er god til at arbejde selvstændigt og samtidigt
fungerer i teams
• Du er god til at kommunikere i skrift/ tale både
internt og eksternt
• Du tager ejerskab og er ansvarlig
• Du har humor, overblik og situationsfornemmelse

Vi honorerer dine ambitioner
Du tilbydes et job som stiller krav til selvstændighed og
ansvar, der indebærer en travl hverdag, med spændende
udfordringer og gode kollegaer. Derfor tilbydes du naturligvis
også en løn som matcher dine kvalifikationer.

Intresseret
Lyder ovenstående som noget for dig? Så send din ansøgning
og CV til info@revipoint.dk. ”mærket: ”Erfaren revisor søges”
Skulle du have spørgsmål, så er du meget velkommen til at
kontakte os på tlf. 3948 0202

Jobstart: efter aftale
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